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  چکیده
مواد موثره که شامل هزاران نوع می باشند، به مواد . اهمیت گیاهان دارویی در مواد موثره موجود در آن ها می باشد        

ترپن ها، ترکیبات فنولی و : به طور کلی مواد موثره به سه گروه شیمیایی مجزا تقسیم می شوند. طبیعی گیاه موسوم اند
. می باشد%  27و ترکیبات نیتروژن دار %  18، ترکیبات فنولی %55میزان فراوانی ترپن ها در طبیعت . دارترکیبات نیتروژن 

این ترکیبات از طریق الحاق واحد هاي پنج کربنه ایزوپرن ساخته . ترپن ها بزرگترین گروه از مواد موثره را تشکیل می دهند
حدواسط اغلب این . ه می باشند که در ساختار خود داراي فنول می باشندترکیبات فنولی، گروهی دیگر از مواد موثر. می شوند

ترکیبات نیتروژن دار نیز گروهی دیگر از مواد موثره می باشند که اکثرا از آمینو اسیدهاي معمولی . ترکیبات، فنیل آالنین است
  . ساخته می شوند

  
  .نیتروژن دار گیاهان دارویی، ترپن ها، ترکیبات فنولی، ترکیبات: کلید واژه

  
  مقدمه
گیاهان دارویی، گیاهانی هستند که مواد موثره موجود در آن ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اثر درمانی دارند و به        

بررسی مواد شیمیایی ثانویه با تجزیه شیمیایی گیاهان دارویی در قرن نوزدهم آغاز . عنوان دارو مورد استفاده قرار می گیرند
نتایج این بررسی ها، از همان اوایل کار نشان داد که گیاهان دارویی عالوه بر ترکیبات عمومی و اساسی، هر کدام حداقل . شد

  ).1(داراي یک ماده موثره مخصوص هستند 
  ترکیبات طبیعی

عی ساختارهاي ترکیبات طبی). 1(این مواد موثره مخصوص که شامل هزاران نوع می باشند، به مواد طبیعی گیاه موسوم اند 
مطالعات ترکیبات طبیعی موجب گسترش تکنیک هاي جداسازي، روش . شیمیایی و مسیرهاي بیوسنتزي پیچیده اي دارند

فایده اصلی این ترکیبات به دلیل استفاه آن ها به . هاي اسپکتروسکوپی براي تعیین ساختار و روش هاي سنتز شده است
بیشتر این ترکیبات نقش بسیار مهمی درمقابل . س، چاشنی غذا، عطر و دارو استفیبر، چسب، روغن، واکصورت رنگ، پلیمر، 

عفونت هاي میکروبی و گیاهخواران د ارند و به عنوان جاذب براي گرده افشان ها و جانوران پراکنده کننده دانه ها و نیز به 
).   2(در گیاه عمل می کنند ) تاثیرمی گذارند آللوکمیکال هایی که بر رقابت بین گونه هاي گیاهی(عنوان معرف هاي آللوپاتی 

د اولیه براي گیاه اساسی و ضروري موا. تقسیم می کنند به طور کلی مواد طبیعی گیاهی را به دو دسته مواد اولیه و مواد ثانویه
یات چندان به طور هستند یعنی حیات گیاه بستگی به حضور این مواد در پیکر آنان دارد ولی حضور مواد ثانویه براي تداوم ح

  ).1(مطلق ضروري نیست 
در گیاه ساخته و ) تنشی(و هم تحت تاثیر تهییج هاي غیر طبیعی ) وراثتی(اصوالمواد ثانویه هم به اقتضاي ساختار طبیعی 

کن ، ممدیگر دبه طوري که حضور برخی از این مواد در تعدادي از افراد یک گونه به طور مستثنی از افرا. پرداخته می شوند
     ).1(است به منزله نشانه فعالیت ژن هاي خاص سازگاري آن افراد نسبت به تنش هاي محیطی مشخص به حساب آید 
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  طبقه بندي متابولیت هاي ثانویه
. روژن دارترپن ها، ترکیبات فنولی و ترکیبات نیت: متابولیت هاي ثانویه به سه گروه شیمیایی مجزا تقسیم بندي می شوند

  ).5( است% 27و ترکیبات نیتروژن دار % 18، ترکیبات فنولی %55ی ترپن ها در طبیعت میزان فراوان
  ترپن ها

ترکیبات گوناگون این گروه معموال در آب . ترپنوئیدها بزرگترین گروه متابولیت هاي ثانویه را تشیل می دهند ترپن ها یا
ترپن ها از طریق الحاق . یزي بیوسنتز می گردندیا حدواسط هاي گلیکول A آن ها از استیل کوآنزیم. نامحلول هستند

از مهم ترین ترپن ها  ).7(است ) 1(ساختار شیمیایی ایزوپرن به صورت شکل . واحدهاي پنج کربنه ایزوپرن ساخته می شوند
  ).3(است ) 2(ساختار شیمیایی تاکسول به صورت شکل . می توان به تاکسول که یک دي ترپن است، اشاره کرد

  

 
  ساختار شیمیایی ایزوپرن) 1(شکل 

  

 
 ساختار شیمیایی تاکسول) 2(شکل 

  
 ترکیبات فنولی

آن ها  بعضی از. است) 3(ل به صورت شکل ساختار شیمیایی فنو. در ساختارخود داراي فنول می باشنداین گروه از مواد موثره 
این ترکیبات  به فرم . از آن ها نیز نامحلول اند فقط در حالل هاي آلی محلول اند و برخی محلول در آب می باشند و گروهی

از مهم ترین ترکیبات فنولی می توان به فالونوئیدها و . هاي آزاد و بیشتر استري یا گلیکوزیدي،  در گیاهان یافت می شوند
  ).8(کومارین ها اشاره کرد 

 
  ساختار شیمیایی فنول) 3(شکل 

  فالونوئیدها
طبیعی محلول در آب هستند که از گستره وسیعی از گیاهان جداسازي می شوند و مسئول  فالونوئیدها گروهی از ترکیبات

این ترکیبات طیف قابل توجهی از فعالیت هاي بیولوژیکی، . بسیاري از رنگ هایی هستند که در گیاهان آوندي یافت می شوند
ان، حذف رادیکال هاي آزاد و فعالیت ضدآلرژي، ضدویروسی، ضدتومور، ضدانعقاد خون، ضدفشار خون، ضدالتهاب، ضدسرط

از مهم ترین فالونوئیدها می توان به آنتوسیانین اشاره کرد که ساختار شیمیایی . هاي آنتی اکسیدانی را از خود نشان می دهند
  ). 3(است ) 4(آن به صورت شکل 
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  ساختار شیمیایی آنتوسیانین) 4(شکل 

  
  
  

  کومارین ها
این ترکیبات داراي اثرات فیتوتوکسیک، ضدقارچ، ضدباکتري، حشره ) 4(نزو آلفا پیرون هستند همه کوماین ها از مشتقات ب
از مهم ترین کومارین ها می توان به آمبلی فرون اشاره کرد که در سنجش هاي آنزیمی ). 6( کش و کرم کش می باشند

  ). 8(است ) 5(ساختار شیمیایی این ترکیب به صورت شکل . کاربرد دارد

 
  ساختار شیمیایی آمبلی فرون) 5( شکل

  
  ترکیبات نیتروژن دار

این ترکیبات از آمینواسیدهاي معمولی ساخته می . در ساختمان طیف گسترده اي از متابولیت هاي ثانویه، نیتروژن وجود دارد
دارویی به شدت  از مهم ترین این ترکیبات آلکالوئیدها هستند که به علت ایجاد سمیت درانسان ها و داشتن خواص. شوند

از مهم ترین  ).1(این ترکیبات خاصیت قلیایی دارند و در محیط اسیدي تولید نمک می کنند ). 7(مورد توجه قرار گرفته اند 
و کدئین به صورت شکل ) 6(ساختار شیمیایی نیکوتین به صورت شکل . آلکالوئیدها می توان به نیکوتین و کدئین اشاره کرد

  ).7(است ) 7(

 
  

  ساختار شیمیایی نیکوتین) 6(شکل 
  

 
  

  ساختار شیمیایی کدئین) 7(شکل 
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